DSm622/627/632

Wielofunkcyjne rozwi¹zanie
drukowania, kopiowania,
skanowania, faksowania
i zarz¹dzania dokumentami

1DVKXDWHF'6PWielofunkcyjna wszechstronnoœæ obs³

¯adne nowoczesne biuro nie mo¿e ignorowaæ
efektywnego zarz¹dzania dokumentami.
Nashuatec DSm622/627/632 zapewniaj¹ pe³n¹
kontrolê nad procesami przep³ywu dokumentów w

Windows

Unix

Macintosh

Novell

przedsiêbiorstwie. Modu³owe systemy
umo¿liwiaj¹ drukowanie w sieci, cyfrowe
kopiowanie, faksowanie i skanowanie sieciowe,
tworz¹c zintegrowane rozwi¹zania zarz¹dzania
dokumentami elektronicznymi i papierowymi.
Dodatkowo umo¿liwiaj¹ bezpoœrednie wysy³anie
zeskanowanych dokumentów poczt¹
elektroniczn¹, a przychodz¹ce faksy s¹
zachowywane w pamiêci urz¹dzenia i przed ich
wydrukowaniem mog¹ zostaæ obejrzane lub dalej
przes³ane w formie elektronicznej. Urz¹dzenia
mog¹ byæ tak¿e wyposa¿one w wewnêtrzny
serwer dokumentów oraz bogaty pakiet
oprogramowania narzêdziowego podnosz¹cy
u¿ytecznoœæ i produktywnoœæ œrodowiska
biurowego.

SZYBKI DRUK W SIECI
Nashuatec DSm622/627/632 drukuj¹ doku-

JPG lub TIFF. Adres e-mail odbiorcy, lub grupy

woœæ zapisania pliku na serwerze FTP. Do

menty o bardzo wysokiej jakoœci z szybkoœci¹
odpowiednio 22, 27 i 32 stron na minutê. Dodatkowo druk dwustronny jest wykonywany

odbiorców, mo¿e byæ wprowadzony przez
dotykowy panel LCD z klawiatur¹ QWERTY lub
wybrany z ksi¹¿ki adresowej mieszcz¹cej do

wykorzystania tej funkcji nie potrzeba u¿ywaæ
¿adnego dodatkowego oprogramowania ani
sprzêtu.

bez utraty szybkoœci, przez co nie tylko oszczêdza siê czas ale równie¿ obni¿a zu¿ycie papieru,
koszty póŸniejszej archiwizacji dokumentów

2000 adresów. Do jej edycji s³u¿y wbudowany
serwer WWW - Web Image Monitor. Funkcja
"skanuj do e-maila" znacznie podnosi produ-

WYSOKIE BEZPIECZEÑSTWO
Bez wzglêdu na wymogi stawiane w zakresie

oraz ich dystrybucji.
Urz¹dzenia obs³uguj¹ w standardzie jêzyki
PCL5e/6 oraz opcjonalnie Adobe PostScript® 3.

ktywnoœæ pracowników, przyœpiesza i u³atwia
komunikacjê z otoczeniem firmy oraz znacznie
obni¿a koszty.

bezpieczeñstwa, systemy Nashuatec DSm622/
627/632 zapewni¹ pe³n¹ poufnoœæ dokumentów. Mo¿na na przyk³ad ograniczyæ dostêp

Dodatkowo mo¿na wykorzystaæ unikalny
sterownik RPCS™, który znacznie przyœpiesza
wydruki ze œrodowiska Windows® oraz u³atwia
pracê u¿ytkownikom.

SKANOWANIE W SIECI
Funkcja "skanowania do folderu" zosta³a

dla poszczególnych pracowników do wybranych funkcji urz¹dzeñ wprowadzaj¹c identyfikacjê has³em - równie¿ w celu unikniêcia

stworzona z myœl¹ o tanim i efektywnym
przekszta³caniu dokumentów papierowych w
elektroniczne i póŸniejszej ich dystrybucji.

nieautoryzowanego wysy³ania e-maili z urz¹dzenia. Dodatkowo ka¿dy u¿ytkownik mo¿e
mieæ pewnoœæ, ¿e jego wydruki bêdzie widzia³

Zeskanowane dokumenty - z szybkoœci¹ 51
stron na minutê - mog¹ byæ ³atwo przesy³ane
w sieci lokalnej oraz rozleg³ej i zachowywane

tylko on sam. Wydruk opuszcza urz¹dzenie
dopiero po podejœciu do niego i wprowadzeniu
has³a z panela sterowania.

SKANOWANIE DO E-MAILA
Wysy³anie papierowych dokumentów w formie
cyfrowej nie mo¿e ju¿ byæ ³atwiejsze! Zeskanowane, wielostronicowe dokumenty mog¹ byæ
wys³ane poczt¹ elektroniczn¹ bezpoœrednio z
urz¹dzenia Nashuatec, np. jako za³¹czniki PDF,

w udostêpnionym folderze na dowolnym
komputerze w sieci. Istnieje równie¿ mo¿li-

ugi dokumentów papierowych i elektronicznych.

Bezpoœrednie wysy³anie zeskanowanych dokumentów poczt¹ elektroniczn¹ w dowolne miejsce œwiata!
ZARZ¥DZANIE PRZEZ WWW
Zainstalowany w urz¹dzeniu program Web
Image Monitor jest serwerem WWW, dziêki
któremu ka¿dy u¿ytkownik mo¿e zdalnie zarz¹dzaæ systemem produkcji dokumentów
Nashuatec u¿ywaj¹c dowolnej przegl¹darki
internetowej. Nie ma wiêc potrzeby instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na ka¿dym
komputerze w firmie. U¿ytkownik mo¿e ze
swojego stanowiska pracy sprawdziæ status
urz¹dzenia - poziom tonera, papieru itd. Mo¿e
równie¿ zarz¹dzaæ dokumentami przechowywanymi w wewnêtrznym serwerze dokumentów lub wys³aæ je jako faksy.
Program Web SmartDevice Monitor daje
administratorowi IT pe³n¹ kontrolê nad
wszystkimi sieciowymi urz¹dzeniami dokumentowymi - równie¿ poprzez przegl¹darkê
internetow¹. Program automatycznie wykrywa
urz¹dzenia w sieci i ich konfiguracjê oraz
zapewnia dwustronn¹ komunikacjê wysy³aj¹c
administratorowi komunikaty przez e-mail lub
SMS.
KOMPATYBILNOŒÆ W SIECIACH
Nashuatec DSm622/627/632 ³atwo integruj¹
siê ze wszystkimi popularnymi œrodowiskami
sieciowymi i to bez potrzeby specjalnej
konfiguracji. Wszechstronnoœæ urz¹dzeñ jest
zapewniona dziêki mo¿liwoœci po³¹czenia ich
z sieci¹ za pomoc¹ technologii bezprzewodowej Wireless LAN oraz Bluetooth, a tak¿e
przez porty USB 2.0 i FireWire.
CYFROWA JAKOŒÆ KOPII
Nashuatec DSc622/627/632 - jako urz¹dzenia
wielofunkcyjne - s¹ równie¿ niezast¹pione jako
cyfrowe kopiarki. Dostarczaj¹ reprodukcje o
wysokiej jakoœci i rozdzielczoœci 600dpi z
szybkoœci¹ odpowiednio 22/27/32 stron na
minutê. Kopie s¹ wykonywane z t¹ sam¹
szybkoœci¹ nawet w przypadku u¿ycia dupleksu. Szeroka gama funkcji edycji i dopasowania obrazu oraz du¿y wybór finiszerów
zszywaj¹cych, sortuj¹cych i dziurkuj¹cych
gwarantuj¹, ¿e dokumenty bêd¹ zawsze mia³y
profesjonalny wygl¹d. Opcjonalny automatyczny odwracaj¹cy podajnik dokumentów

umo¿liwia szybkie skanowanie jedno- oraz
dwustronnych dokumentów ró¿nych formatów
i to w jednym zadaniu.
SERWER DOKUMENTÓW
Czêsto u¿ywane dokumenty mog¹ byæ bezpiecznie przechowywane na wewnêtrznym dysku
twardym, który mo¿e pomieœciæ do 3000
plików oraz 9000 stron. Dostêp do nich
zapewnia ciek³okrystaliczny panel sterowania
oraz program Web Image Monitor - przez
dowolny komputer w sieci z przegl¹dark¹
WWW. Przechowywane dokumenty mo¿na
przegl¹daæ, wyszukiwaæ, drukowaæ oraz
wysy³aæ e-mailem. Ka¿dy dokument mo¿e byæ
zabezpieczony has³em przed niepowo³anym

£atwa obs³uga wszystkich funkcji za
pomoc¹ ciek³okrystalicznego,
dotykowego panela sterowania.

dostêpem.
WSZECHSTRONNY FAKS BEZ PAPIERU
Modu³ faksu jest produktywnym i ³atwym w
u¿yciu narzêdziem. Ka¿dy przychodz¹cy faks
nie musi byæ ju¿ drukowany, gdy¿ jest zapisywany w postaci cyfrowej. Przed wydrukowaniem lub przes³aniem w dowolne miejsce,
mo¿na go zobaczyæ, edytowaæ oraz usun¹æ
wykorzystuj¹c standardow¹ przegl¹darkê
WWW. Do wype³nienia tych zadañ faks
Nashuatec nie potrzebuje dodatkowego
oprogramowania lub serwera, ograniczaj¹c
tym samym koszty do niezbêdnego minimum.
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ wysy³ania faksów

Wiele Ÿróde³ papieru oraz pojemnoœæ
do 3100 arkuszy zapewnia d³ug¹ i
nieoprzerwan¹ pracê urz¹dzenia.

bezpoœrednio z ka¿dego komputera w sieci
oraz faksów internetowych, co dodatkowo
obni¿a koszty.
ROZWI¥ZANIA NASHUATEC
Wraz z urz¹dzeniami Nashuatec DSm622/627/
632 dostarczane jest oprogramowanie stworzone specjalnie w celu zintegrowania ich z ju¿
istniej¹cymi systemami komunikacji. Rozwi¹zania Nashuatec maj¹ na celu obni¿enie
kosztów zwi¹zanych z produkcj¹ i zarz¹dzaniem dokumentami, przy jednoczesnym
podniesieniu produktywnoœci pracowników.
Nashuatec oferuje profesjonalne doradztwo
oraz us³ugi wsparcia technicznego na najwy¿szym poziomie.

Web Image Monitor umo¿liwia zdalne
zarz¹dzanie urz¹dzeniem oraz przechowywanymi dokumentami przez
dowoln¹ przegl¹darkê WWW.

Specyfikacja techniczna Nashuatec DSm622/627/632

Oprogramowanie (razem z drukark¹ i skanerem)

Typ
Bêben
Zród³o zasilania
Pobór mocy
Wymiary (w. x sz. x g³.)
Waga
Gramatura papieru

SmartDevice Monitor™
Web SmartDevice Monitor™
Web Image Monitor™
DeskTop Binder™ V2 Lite
ScanRouter™ V2 Lite

Podawanie papieru
Ca³kowita poj. papieru

konsola z nieruchom¹ szyb¹ ekspozycyjn¹
organiczny OPC
220 ~ 240V, 50/60Hz
mniej ni¿ 1,5 kW, w trybie oszczêdzania energii poni¿ej 7W
550 x 604 x 980mm
mniej ni¿ 62kg
60 - 105g/m2 (kaseta 1 oraz dupleks)
52 - 157g/m2 (kaseta 2, podajnik rêczny)
2 x 500 arkuszy (kasety)
3100 arkuszy (z opcjami)

kopiarka cyfrowa
Proces kopiowania
Metoda skanowania
Pamiêæ kopiarki
Format kopii
Szybkoœæ kopiowania
Czas nagrzewanie
Pierwsza kopia
Wielokrotnoœæ
Zoom
Funkcje standardowe

Funkcje opcjonalne

elektrostatyczny, suchy, dwusk³adnikowy
skaner p³aski 600dpi, 256 odcieni szaroœci
64MB RAM (maks. 192MB oraz dysk twardy 20GB)
od A6 do A3
22/27/32 str. A4 / min.
15 sekund
DSm622/627: 4,9 sekundy
DSm632: 4,5 sekundy
do 99 kopii
25% - 400% p³ynnie co 1%
³¹czenie kopii, przek³adka, dodawanie ok³adek, automatyczny
wybór papieru, edycja obrazu, znakowanie dat¹, 10 programów,
elektroniczne sortowanie/obracanie, negatyw/pozytyw,
numerowanie stron, 100 kodów u¿ytkownika (opcja do 500)
funkcja magazynu/broszury, dupleks (druk dwustronny), serwer
dokumentów (z dyskiem twardym), numerowanie w tle, znaki
u¿ytkownika

sieciowa drukarka laserowa (opcja)
Szybkoœæ druku
Procesor
Rozdzielczoœæ
Pamiêæ standardowa
Jêzyki drukarki
Czcionki
Interfejsy standardowe
Interfejsy opcjonalne
Protoko³y sieciowe
Systemy operacyjne
Funkcje

22/27/32 str. A4 / min.
400MHz
600dpi, 300dpi
192MB, dysk twardy 20GB
RPCS, PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3 (opcja)
35 Intellifonts, 10 True Type, 1 Bitmap Font,
136 PostScript® (opcja)
równoleg³y (IEEE1284), Ethernet 100/10BaseTX
Wireless LAN (IEEE802.11b), Bluetooth™, USB 2.0,
FireWire™ (IEEE 1394)
TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk
Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/2003 Serwer,
Macintosh 8.6 - 9.2, 10.1
dupleks i serwer dokumentów (opcje), sortowanie elektroniczne,
wydruk poufny, wydruk próbny, znak wodny, wiele stron na
jednej itp.

skaner sieciowy (opcja)
Szybkoœæ skanowania
Rozdzielczoœæ
Format orygina³ów
Format plików
Sterowniki sieciowy,
Funkcje

51 str. A4 / min.
600dpi, TWAIN 1200dpi
A5 - A3
PDF, JPEG, TIFF
TWAIN
skan do e-maila (protokó³ SMTP z autoryzacj¹), rozsy³ka
masowa (maks. 500 dla jednego zadania), ksi¹¿ka adresowa
(maks. 2000 adresów, protokó³ LDAP), skan do folderu (SMB
lub FTP, maksymalnie 50 folderów w jednym zadaniu)

faks (opcja)
Linia telefoniczna
Kompatybilnoœæ
Rozdzielczoœæ
Kompresja danych
Szybkoœæ transmisji
Szybkoœæ transmisji danych
Szybkoœæ skanowania
Pamiêæ standardowa
Pamiêæ opcjonalna
Funkcje

PSTN, PBX, druga linia G3 (opcja)
ITU-T G3, T.37 Internet faks
200 x 200/100dpi, 400 x 400dpi (opcja)
MH, MR, MMR, JBIG (opcja)
3 sek. (2 sek. z JBIG)
33,6Kbps
0,4 sek. (LEF)
4MB SAF, 8MB pamiêæ stron (320 stron)
28MB SAF, 16MB pamiêæ stron (2240 stron)
transmisja podwójn¹ lini¹ (opcja), podwójny dostêp,
dupleks (opcja), ksi¹¿ka numerów, numery szybkiego
wybierania (1200 z JBIG), transmisja ksi¹¿ki, obracanie
obrazu, kopia zapasowa (do 1 godz.), faks sieciowy
(opcja), przesy³anie faksów e-mailem (opcja), 100 kodów
u¿ytkownika (maks. 500)

Wyposa¿enie dodatkowe
Automatyczny odwracaj¹cy podajnik dokumentów DF75
Format orygina³u/gramatura
jednostronnie: A5 - A3/40 - 128g/m2
dwustronnie: A5 - A3/52 - 105g/m2
Pojemnoœæ podajnika
50 arkuszy
Kaseta na papier
(2 x 500) PS490
Format papieru/gramatura
A5 - A3/60 - 105g/m2
Pojemnoœæ
1000 arkuszy
Kaseta du¿ej pojemnoœci (LCT) PS500
Format papieru/gramatura
A4/60 - 90g/m2
Pojemnoœæ
2000 arkuszy
Dupleks AD420
Format papieru/gramatura
A5 - A3/60 - 105g/m2
Pojemnoœæ
1 arkusz
Finiszer na 1000 arkuszy SR790
Format papieru/gramatura
A6 - A3/60 - 157g/m2
Pozycja zszywania
góra, ukoœnie, dó³
Pojemnoœæ
1000 arkuszy
Finiszer na 500 arkuszy SR820
Format papieru/gramatura
A5 - B3/60 - 128g/m2
Pozycja zszywania
1 zszywka
Pojemnoœæ
500 arkuszy
Ruchoma taca sortuj¹ca DIF1027SS
Format papieru/gramatura
A6 - A3/60 - 157g/m2
Pojemnoœæ
250 arkuszy
Taca odbiorcza PT280
Format papieru/gramatura
A5 - A3/60 - 105g/m2
Pojemnoœæ
125 arkuszy
Inne opcje
pokrywa orygina³ów, taca podajnika rêcznego, mostek
poœredni DIF1027, podstawa jeœli nie s¹ instalowane
kasety PS490 ani PS500, rozszerzenie kodów u¿ytkownika,
konwerter formatu plików, dysk twardy 20GB

Wszystkie produkty Nashuatec spe³niaj¹ normy jakoœci ISO 9001 oraz ochrony œrodowiska
naturalnego ISO 14001. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji
technicznej oraz wygl¹dzie produktów. Pe³na gama produktów pokazana w tej publikacji
mo¿e nie byæ zawsze dostêpna. Wszystkie marki, nazwy i znaki towarowe nale¿¹ do ich
prawnych w³aœcicieli.

www.nashuatec.pl

